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מחלות קשות

מה הם הכיסויים החשובים?

חיים

סיעודבריאות



בריאות



ביטוח בריאות - חבר/צוות

צוותחבר חדשסעיף כיסוי

4.65 מיליון ₪  / 1.24 מיליון 

סכום ביטוח עד ל25,845 ₪ בניכוי 
השתתפות עצמית בסך 20%

תקציב של 2  מיליון ₪ לא מתחדש

בהשתפות עצמית של עד 6,000 ₪  או 
 20%

קיים רק לאחר ניתוח 

ניתן לבחור רופא שלא מרשימה

יש עד 2025

יש

אין

4.5 מיליון ₪  / 1.2 מיליון ש"ח

השתתפות עצמית של 4,000 ₪ ללא 
תקרה

תקציב של 4 מיליון ₪ לא מתחדש  
500,000 ₪ לעניין תרופה לשימוש 

חולה בודד (29ג')

2,000 ₪ לניתוח – חייב נותן שירות 
שבהסכם

החזר של 160 ₪ לטיפול ולא יותר מ20 
טיפולים בשנת ביטוח

מרשימה בלבד

אין

יש

התפתחות הילד

השתלות וטיפולים מיוחדים

מחליפי ניתוח

תרופות

ניתוחים

פיזיוטרפיה שלא לאחר ניתוח

בחירת רופא

פיצוי בגין אי שימוש

רפואה משלימה

כיסוי מיוחד לילדים



עלות פוליסת חבר בריאות מול צוות בריאות

חברצוותגיל

32.5

90

160 עד 25

36-45

46-55

56-65

66+

160

160

160

160

160

197

197

.1
שנה א' גמלאי כ-30 ₪   בת זוג כ- 88 ₪

.2
שנה ב׳ גמלאי/ת כ- 47 ₪  בן/בת זוג כ- 104 ₪

.3
שנה ג׳ גמלאי/ת כ- כ-62.5 ש"ח  בן/בת זוג כ-120 ₪


 * הפרמיות הנל לגמלאי המצטרף לפוליסה

* תוך 60 יום מיום הפרישה ושגילו עד 45  


* החל מגיל 45 או הצטרפות בכל תאריך אחר לאחר 60 יום
* החל מגיל 45 או הצטרפות בכל תאריך אחר לאחר 60 יום 


הפרמיה תהיה  102.5 ש״ח לגימלאי/ת ו160 ש״ח עבור      

 בן/בת זוג  

  הנחת פוליסת צוות  בריאות                



על ביטוחים בעידן המודרני



מחלות קשות



דגשים לגבי פוליסות מחלות קשות

פוליסות המעניקות פיצוי בעת •
גילוי המחלה

החברה לא בודקת נזק !!!•
החברה לא בודקת שכר, עיסוק, •

תגמולים ממקורות אחרים. רק 
גילוי האירוע בתקופת הביטוח.



דגשים לגבי פוליסות מחלות קשות

ישנן שתי סוגי פוליסות : פוליסה מקיפה •
ופוליסות סרטן.

פוליסות מקיפות : רשימת המחלות •
מכילה כ-39 מחלות.  

פוליסת סרטן : אירוע בודד.  יש תשלום •
על מקרה שני. לאחריו הפוליסה בטלה. 

בחלק מהפוליסות יש סבסוד לסקר סרטן 
אחת לכמה שנים.



פוליסות מקיפות - דגשים

לכל חברה מפרט פוליסה שונה – מהותי •
מספר סעיפים שחשוב להפקיד עליהם:•

תוקף הפוליסה לאחר מספר אירועים. •
תשלום גם בגין סרטן הערמונית וסרטן השד וסרטן צוואר •

הרחם.
תשלום סכום פיצוי מלא במקרה של סרטן חוזר.•
פרמיה משתנה על חמש שנים.•
מנגנון עדכון פוליסה בכל שנתיים.•



סיעוד



סיעוד בצוות – כיסוי בערבות הדדית

יתרונות וחסרונות
יתרון: אין הצהרת בריאות!•
חסרון: פיצוי ל-5 שנים בלבד, קיימת אי ודאות לאורך זמן •

לגבי סוגיית המחיר והמשכיות הפוליסה.

ההמלצה היא לפזר סיכונים 
לשלב בין פוליסות 



חיים



ביטוח חיים  חבר – איילון 

כיסוי לנכות מוחלטת ותמידית  
במקרה שתישלל ממך היכולת המוחלטת ולצמיתות, לעסוק בעבודה כלשהי, או במקרה של עיוורון או אובדן שני גפיים, או במקרה של •

מצב סיעודי לתקופה העולה על 12 חודשים, או במקרה של נכות מוחלטת זמנית לתקופה העולה על 24 חודשים, ובלבד שטרם מלאו לך 

65 - תוכל לקבל 50% מסכום הביטוח.

•
בעודך בחיים, והביטוח למקרה מוות יימשך על יתרת הסכום לפי גיל הפטירה.
לא ישולמו תגמולי ביטוח אם הנכות נגרמה עקב ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית, או השתתפות בפשע, או שכרות, או שימוש בסמים, •


או במקרה שהנכות הייתה קיימת בתחילת הביטוח.

כיסוי לבן הזוג 
•
בן / בת הזוג זכאי להות מבוטח/ מבוטחת עד גיל 65 או עד פטירת. 
בו /בת הזוג של עמית, המואחר מביניהם.•

   גיל המבוטח סכום ביטוח               
עד גיל 28 
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תהליך ניתוח תיק הביטוח

בדיקה מקצועית של המוצרים הקיימים. •
בחינת הצרכים הביטוחים – איזה סיכונים •

חשוב למשפחה לגדר.
הסתכלות על כל התא המשפחתי.•
ביטול כפילויות או פוליסות שאינן נחוצות.•
שימוש בפוליסות חבר / צוות •
השלמת חוסרים.•



יתרונות בליווי תבונה פיננסית

ליווי מקצועי של בעל רישיון•
ליווי מתמשך ולא ייעוץ חד פעמי•
מנהל תיק הלקוח המרכז את כל •

הפוליסות המשפחתיות גם בפוליסות 
שלא נמצאות תחת הפעילות שלנו




אופיר זלדמן 
050-7792348


